
   
 

 VACATURE 
 

Gegevens school Bestuur: 
School: 
Adres: 
Telefoon: 
Contactpersoon: 

Voorkeur o Pabo HvA en UPvA studenten kunnen beiden reageren5. 
o alleen Pabo HvA voltijd studenten kunnen reageren. 
o alleen Pabo HvA deeltijd kunnen reageren. 
o alleen UPvA studenten kunnen reageren. 

Beschrijving school 
(profiel, visie) 

 

Beschrijving groep  

Profiel LIO-student  

Begeleiding vanuit de 
Opleidingsschool 

 

Vergoeding o Onbetaalde LIO (stageovereenkomst). 
Bij geen betaling, onkostenvergoeding of minder dan 50% salaris leerkracht. 

o Betaalde LIO (leerarbeidsovereenkomst). 
Bij betaling 50% van het salaris van een leerkracht. 

 
 
 
 

 
5 UPvA studenten kunnen hun LIO stage alleen lopen op UPvA Opleidingsscholen. 

TKRood
Esprit
De Verwondering
Avegaar 86 1181 JL  Monnickendam
0621511995
Freek de Vries

TKRood
De Verwondering is een kleinschalige vernieuwingsschool in het prachtige Monnickendam, op 20 rijminuten van Amsterdam CS. Uitstekende busverbinding vanaf station Amsterdam Noord.
Ons onderwijs kenmerkt zich door: groepsdoorbroken onderwijs op basis van een persoonlijk plan, nadruk op metacognitieve vaardigheden en veel ruimte voor talentvakken in het rooster: drama, beeldende vorming, dans, techniek, yoga, sport. 

TKRood
Lio-stage is mogelijk in zowel de onderbouw (leerjaren 1 tot en met 3) als in de midden- en bovenbouw (leerjaren 4 tot en met 8). 

TKRood
Wij zijn op zoek naar een Lio-stagiair die niet bang is om buiten de kaders te denken en te opereren, en die goed past in onze optimistische bedrijfscultuur waarin we elkaar open en constructief helpen en aanspreken. 
We zijn een klein en gezellig team en werken ook als team aan de ontwikkeling en het welbevinden van de gehele lerende gemeenschap.

TKRood
De opleider in school monitort en bewaakt je ontwikkeling; een mentor begeleidt je in het dagelijks werk. Er is een mooie balans mogelijk tussen zelfstandig aan het werk en geobserveerd werken. Je vult niet een gat in de formatie, zodat er voldoende tijd en aandacht is voor begeleiding. 
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